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Celebrar o Natal do Senhor

Editorial

Aliturgia celebra cada ano o mistério 
do Natal do Senhor. Precede-o a 

celebração do Advento que o anuncia e 
prepara.

A celebração das festas de Natal 
depende da preparação do Advento. A 
improvisação não é a arte do acaso, mas 
o hábito adquirido de fazer o bem duma 
forma sempre nova e sem repetições 
iguais. O Natal é sempre novo e nunca se 
repete quando é verdadeiro. A verdade é o 
coração das coisas e faz toda a diferença. 

As festas de Natal nasceram no 
coração do inverno na cultura greco-
-romana e os seus ritos mais arcaicos 
celebram a vitória da luz sobre as trevas. 
Começou por ser uma festa ao astro sol 
mas evoluiu para novos astros, conforme 
as religiões, crenças ou ateísmos. Todos 
celebram as festas de Natal, uns a 25 de 
Dezembro outros a 6 de Janeiro e outros 
noutros dias. A globalização atingiu estas 
festas e transferiu-as para datas indevidas, 
sem relação com os motivos cósmicos 
originais. A experiência espiritual e 
mística do mistério do Advento e do 
Natal passou a ser mais intelectual do que 
afectiva, mais pela informação do que pelo 
conhecimento íntimo. Esta nova realidade 
levanta dificuldades à celebração litúrgica 
do Natal, que em muitos casos não passa 
duma práxis folclórica destinada a adornar 
um tempo. Assim, inventam-se natais 
para satisfazer os interesses económicos, 
culturais e até espirituais. Ainda muito 
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antes do Advento já se anunciam as 
novidades festivas. Compras e ofertas, 
comidas e bebidas, jogos e brinquedos, 
prazeres e folias são características cada 
vez mais comuns às festas natalícias.

O Natal cristão precisa de ser 
evangelizado pela sobriedade dos ritos 
litúrgicos e pelo ritmo que estes reclamam 
da vida cristã. A cena da Anunciação a 
Maria e o sonho de José são património 
de Deus à humanidade: os crentes devem 
abrir-se a este dom num gesto de pura 
religiosidade. Deus aguarda o sim da 
criatura e encontra-o na Virgem Maria. 
A criatura aguarda a justiça de Deus, que 
converte os corações à verdade, e José 
recebe Maria em sua casa. E o Natal é 
essencialmente isto. A Visitação de Maria 
a Isabel descreve o advento de Deus 
aos homens, poeticamente cantado no 
Magnificat de Maria e no Benedictus de 
Zacarias: a mulher nova e o homem velho, 
protagonistas dos tempos novos. O ano 
civil começa precisamente na oitava do 
Natal: o tempo dos homens é um tempo 
de presença plena de Deus. A noite de 
Natal é um misto de alegria que esconde 
muita tristeza, uma grande luz na imensa 
escuridão, um tempo de calafrios em que 
os extremos de calor e de frio se sucedem. 
Na origem mais remota do Natal cristão 
está o cenário de Belém que rotulamos de 
pobreza, quando se trata da maior riqueza 
e fausto humano. Quantos reis e rainhas 
desejaram ser actores naquele cenário 
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sagrado! E muitos conseguiram entrar na 
peça da história da salvação.

Há r i tuais  de paganismo e de 
cristianismo. Convivem juntos e são de 
difícil discernimento. O teste da verdade 
obtém-se pela junção das partes: o Natal 
e a Páscoa são partes da totalidade do 
mistério. Em Belém os actores principais 
chamam-se Jesus, Maria e José. No 
Calvário o discípulo predilecto de Jesus 
toma o lugar do esposo de Maria. Os 
actores secundários são os pastores que 
guardavam os rebanhos e os soldados que 
executavam ordens e interesses superiores. 
O mistério aconteceu no coração de Deus 
quando o Verbo Se fez carne e habitou 
entre nós, mas aconteceu também nos 
gestos acolhedores da humanidade.

São Francisco de Assis inventou o 
presépio para a cultura do seu tempo 
como contributo à renovação da Igreja. 
E, reparando aquela igreja, aprendeu 
a restaurar e a edificar muitas igrejas. 
O nosso tempo precisa de homens e 
mulheres disponíveis para a originalidade 
e a radicalidade do Verbo feito carne. A 
liturgia é o espaço ritual onde a obra da 
salvação é anunciada e consumada. Esta 
liturgia não se esgota nas celebrações 
no Natal, mas prepara-se no Advento e 
prolonga-se até à Epifania e Baptismo do 
Senhor. 

Os gestos salvíficos estão na origem 
dos ritos litúrgicos e estes evocam e 
referem-se àqueles. E aqueles gestos 
salvíficos são acontecimentos históricos 
que atravessam a história de todos os 
tempos e seres humanos. A vida e a 
liturgia são as duas partes da verdade do 
culto cristão: a totalidade de Deus para 
a salvação do homem todo. Na gruta de 
Belém e na cruz do Calvário está a glória 
de Deus no rosto humano de Jesus, o 
homem novo. É tão difícil reconhecer o 

Deus do homem, o divino do humano, o 
mistério do rito! O Natal sem Advento e a 
Páscoa sem Quaresma são como o morrer 
sem ter nascido: o aborto feito cultura 
numa forma de vida em que se morre antes 
de nascer. A liturgia do Natal dá à luz o 
que se gerou nas celebrações do Advento. 
E o mesmo acontece com a Quaresma e a 
Páscoa. O Natal é a permuta de dons em 
que a humanidade participa na divindade 
de Cristo que assumiu a natureza humana. 
Esta obra é uma nova criação: pela primeira 
fomos criados à imagem e semelhança de 
Deus, por esta fomos criados filhos no 
Filho Unigénito de Deus. Assim se reza 
no Natal: Senhor nosso Deus, que de 
modo admirável criastes o homem e de 
modo ainda mais admirável o renovastes, 
fazei que possamos participar na natureza 
divina do vosso Filho que Se dignou 
assumir a nossa natureza humana.

O Natal é o nascimento da verdadeira 
paz e reconciliação de Deus com os 
homens, que tem o nome de Jesus Cristo. 
Não é um acordo para um tempo, mas 
uma decisão para a eternidade: Deus é 
inseparável do homem e o homem não 
tem futuro sem Deus. No mistério do 
Natal, e por meio dos ritos da liturgia, 
institui-se entre os homens a plenitude 
do culto divino (cf. Oração sobre as 
Oblatas), que consiste na humanização de 
Deus e na divinização do homem. O culto 
cristão começa na proclamação da Palavra 
criadora de Deus e termina na consagração 
das criaturas em corpo de Cristo: dois ritos 
duma única celebração.

Santas festas de Natal a todos os que 
por meio dos ritos da liturgia acolhem o 
Verbo encarnado no seio da Igreja Mãe. 
Um novo ano de graça abundante e 
esperanças renovadas na fé e na caridade.

Pedro Lourenço Ferreira



a voz do papa

São JeróNimo 
e a Palavra de deuS
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Estimados irmãos e irmãs 

Detemos hoje a nossa atenção sobre 
São Jerónimo, um Padre da Igreja que 
colocou no centro da sua vida a Bíblia: 
traduziu-a em língua latina, comentou-a 
nas suas obras, e sobretudo empenhou- 
-se em vivê-la concretamente na sua 
longa existência terrena, não obstante o 
conhecido carácter difícil e impetuoso que 
recebeu da natureza...

Jerónimo nasceu em Strídon por volta 
de 347, de uma família cristã... Tendo 
recebido o baptismo por volta de 363..., 
partiu depois para o Oriente e viveu como 
eremita no deserto..., a sul de Alepo (cf. 
Ep. 14, 10), dedicando-se seriamente aos 
estudos. Aperfeiçoou o seu conhecimento 
do grego, iniciou o estudo do hebraico (cf. 
Ap 125, 12), transcreveu códices e obras 
patrísticas (cf. Ep. 5, 2). A meditação, a 
solidão, o contacto com a Palavra de Deus 
fizeram amadurecer a sua sensibilidade 
cristã...

Em 382 transferiu-se para Roma. Aqui 
o Papa Dâmaso, conhecendo a sua fama de 
asceta e a sua competência de estudioso, 
tomou-o como secretário e conselheiro, 
encorajando-o a empreender uma nova 
tradução latina dos textos bíblicos por 
motivos pastorais e culturais.  Algumas 
pessoas da aristocracia romana..., 
desejosas de se comprometer no caminho 
da perfeição cristã e de aprofundar o 
seu conhecimento da Palavra de Deus, 
escolheram-no como guia espiritual 
e mestre no método de ler os textos 
sagrados..., para o que aprenderam 
também grego e hebraico. 

Depois da morte do Papa Dâmaso, 
Jerónimo deixou Roma em 385..., e a 
partir de 386 permaneceu em Belém até 
à morte, continuando a desenvolver uma 
intensa actividade sobretudo comentando 
a Palavra de Deus... 
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A preparação literária e ampla erudição 
permitiram que Jerónimo fizesse a revisão 
e a tradução de muitos textos bíblicos... 
Com base nos textos originais em grego 
e em hebraico, e graças ao confronto 
com versões anteriores, levou a cabo a 
revisão dos quatro Evangelhos em língua 
latina. A seguir fez o mesmo ao Saltério 
e a grande parte do Antigo Testamento. 
Tendo em conta o original hebraico e 
grego, dos Setenta, a versão grega clássica 
do Antigo Testamento que remontava 
ao tempo pré cristão, e as anteriores 
versões latinas, Jerónimo, com a ajuda de 
outros colaboradores, pôde oferecer uma 
tradução melhor: ela constitui a chamada 
“Vulgata”, o texto “oficial” da Igreja 
latina..., que, depois da recente revisão, 
permanece o texto “oficial” da Igreja de 
língua latina. 

É interessante sublinhar os critérios 
a que o grande biblista se ateve na sua 
obra de tradutor. Revela-o ele mesmo 
quando afirma respeitar até a ordem das 
palavras das Sagradas Escrituras, porque 
nelas, diz, “até a ordem das palavras é 
um mistério” (Ep. 57, 5), isto é, uma 
revelação. Reafirma ainda a necessidade 
de recorrer aos textos originais: «Quando 
surge um debate entre os Latinos sobre 
o Novo Testamento, para as relações 
discordantes dos manuscritos, recorremos 
ao original, isto é, ao texto grego, no 
qual foi escrito o Novo Testamento. Do 
mesmo modo para o Antigo Testamento, 
se existem divergências entre os textos 
gregos e latinos, recorremos ao texto 
original, o hebraico; assim tudo o que 
brota da nascente, o podemos encontrar 
nos ribeiros» (Ep. 106, 2). 

Além disso, Jerónimo comentou 
também muitos textos bíblicos. Para ele 
os comentários devem oferecer numerosas 
opiniões, «de modo que o leitor sensato, 

depois de ter lido as diversas explicações 
e conhecido numerosas opiniões - que se 
podem aceitar ou rejeitar - julgue qual é 
a mais fidedigna e, como um perito de 
câmbios, rejeite a moeda falsa» (Contra 
Rufinum 1, 16)... 

Que podemos nós aprender de São 
Jerónimo? Parece-me, sobretudo, que 
podemos aprender a amar a Palavra de 
Deus na Sagrada Escritura. Diz São 
Jerónimo: «Ignorar as Escrituras é ignorar 
Cristo». Por isso é importante que cada 
cristão viva em contacto e em diálogo 
pessoal com a palavra de Deus, que nos 
é dada na Sagrada Escritura. Este nosso 
diálogo com ela deve ter sempre duas 
dimensões: por um lado, deve ser um 
diálogo realmente pessoal, porque Deus 
fala com cada um de nós através da 
Sagrada Escritura e para cada um tem uma 
mensagem. 

Devemos ler a Sagrada Escritura não 
como palavra do passado, mas como 
Palavra de Deus que se dirige também 
a nós e procurar compreender o que o 
Senhor nos quer dizer. Mas para não 
cair no individualismo devemos ter 
presente que a Palavra de Deus nos é dada 
precisamente para construir comunhão, 
para nos unir na verdade no nosso caminho 
para Deus. Portanto, mesmo sendo sempre 
uma palavra pessoal, ela é também uma 
Palavra que constrói comunidade, que 
constrói a Igreja. Por isso, devemos lê-la 
em comunhão com a Igreja viva. 

O lugar privilegiado da leitura e da 
escuta da Palavra de Deus é a liturgia, 
na qual, celebrando a Palavra e tornando 
presente no Sacramento o Corpo de 
Cristo, actualizamos a Palavra na nossa 
vida e a tornamos presente entre nós. 

Nunca devemos esquecer que a 
Palavra de Deus transcende os tempos. As 
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opiniões humanas vêm e vão. O que hoje é 
muito moderno, amanhã será velhíssimo. 
A Palavra de Deus, ao contrário, é Palavra 
de vida eterna, tem em si a eternidade, 
ou seja, é válida para sempre. Trazendo 
em nós a Palavra de Deus, trazemos 
também em nós o eterno, a vida eterna... 
Escrevendo a São Paulino de Nola, o 
grande exegeta expressa-lhe precisamente 
esta realidade: “Procuremos aprender na 
terra aquelas verdades cuja consistência 
persistirá também no céu” (Ep. 53,10).  

Jerónimo sublinhava a alegria e a 
importância da familiaridade com os 
textos bíblicos: «Não te parece que habitas 
– já aqui, sobre a terra – no reino dos céus, 
quando vives entre estes textos, quando 
os meditas, quando não buscas mais 
nada?» (Ep. 53,10). Na verdade, dialogar 
com Deus, com a sua Palavra, é, em 
certo sentido, presença do Céu, ou seja, 
presença de Deus...

Verdadeiramente “enamorado” da 
Palavra de Deus, perguntava a si próprio: 
«Como é possível viver sem a ciência das 
Escrituras, através das quais se aprende 
a conhecer o próprio Cristo, que é a 
vida dos crentes?» (Ep. 30,7). A Bíblia, 
instrumento «com o qual cada dia Deus 
fala aos fiéis» (Ep. 133,13), torna-se deste 
modo estímulo e fonte da vida cristã para 
todas as situações e para cada pessoa. 

Ler a Escritura é conversar com Deus: 
«Se rezas, – escreve ele a uma jovem 
patrícia de Roma – falas com o Esposo; 
se lês, é Ele que fala contigo» (Ep. 22,25). 
O estudo e a meditação da Escritura 
tornam o homem sábio e sereno (cf. In 
Eph., Prol.). Certamente, para penetrar 
de maneira cada vez mais profunda 
na Palavra de Deus é necessária uma 
aplicação constante e progressiva. Por 
isso, Jerónimo recomendava ao sacerdote 
Nepociano: «Lê com muita frequência as 

divinas Escrituras; mais ainda, que o Livro 
Santo não caia de tuas mãos. Aprende nele 
o que tens de ensinar» (Ep. 52,7)...

Com a meditação e a ciência das 
Escrituras «mantém-se o equilíbrio da 
alma» (Ad Eph., prol.). Só um profundo 
espírito de oração e a ajuda do Espírito Santo 
podem introduzir-nos na compreensão 
da Bíblia: «Para interpretar a Sagrada 
Escritura, temos sempre necessidade 
da ajuda do Espírito Santo» (In Mich. 
1,1,10,15).

Um amor apaixonado pelas Escrituras 
caracterizou portanto toda a vida de 
Jerónimo, um amor que ele sempre 
procurou suscitar nos fiéis. Recomendava 
a uma sua filha espiritual: «Ama a Sagrada 
Escritura e a sabedoria te amará; ama-a 
com ternura, e ela te defenderá; honra-a 
e receberás as suas carícias. Seja ela para 
ti como os teus colares e os teus brincos» 
(Ep. 130,20)...

Para São Jerónimo, um método 
fundamental na interpretação das Escrituras 
era a sintonia com o magistério da Igreja. 
Já não podemos ler a Escritura sós. 
Encontramos demasiadas portas fechadas 
e facilmente caímos nos enganos do erro. 
A Bíblia foi escrita pelo Povo de Deus e 
para o Povo de Deus, sob a inspiração do 
Espírito Santo. Só nesta comunhão com o 
Povo de Deus podemos entrar realmente 
com o “nós” no núcleo da verdade que o 
próprio Deus nos quer comunicar. Para 
ele, uma autêntica interpretação da Bíblia 
tinha de estar sempre em harmoniosa 
concordância com a fé da Igreja católica. 
Não se trata de uma exigência imposta a este 
Livro do exterior. O Livro é precisamente 
a voz do Povo de Deus que peregrina, e só 
na fé deste Povo estamos, por assim dizer, 
no tom certo para compreender a Sagrada 
Escritura. Por isso dizia São Jerónimo: 
«Permanece firmemente unido à doutrina 
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tradicional que te foi ensinada, para que 
possas exortar segundo a sã doutrina e 
refutar quem a contradiz» (Ep. 52,7). Em 
particular, dado que Jesus Cristo fundou 
a sua Igreja sobre Pedro, cada cristão 
– concluía ele – deve estar em comunhão 
«com a Cátedra de São Pedro. Eu sei que 
a Igreja está edificada sobre esta pedra» 
(Ep. 15, 2). Portanto, dizia com clareza,: 
«Eu estou com quem estiver unido à 
Cátedra de São Pedro» (Ep. 16).

São Jerónimo não descuidou o 
aspecto ético. Com frequência reafirma 
o dever de fazer concordar a vida com a 
Palavra divina, pois só vivendo-a se tem 
a capacidade de compreendê-la. Esta 
coerência é indispensável a cada cristão, 
e particularmente ao pregador, a fim de 
que as suas acções não contradigam os 
seus discursos, criando-lhe dificuldades. 
Assim exorta o sacerdote Nepociano: 
«As tuas acções não desmintam as tuas 
palavras, para que não suceda que, quando 
pregas na igreja, alguém comente no seu 
íntimo: “Por que não procedes tu assim?”. 
É verdadeiramente curioso aquele mestre 
que, de estômago cheio, se põe a discorrer 
sobre o jejum; até um ladrão pode criticar 
a avareza; mas no sacerdote de Cristo, 
a mente e a palavra devem estar de 
acordo» (Ep. 52,7). Noutra carta São 
Jerónimo reafirma: «Mesmo que tenha 
uma esplêndida doutrina, causa vergonha 

a pessoa que se sente condenada pela 
própria consciência» (Ep. 127,4). 

Sempre acerca do tema da coerência, 
observa: o Evangelho deve traduzir-se 
em atitudes de autêntica caridade, pois 
em todo o ser humano está presente a 
Pessoa do próprio Cristo. Dirigindo- 
-se, por exemplo, ao presbítero Paulino 
(que depois veio a ser bispo de Nola e 
Santo), Jerónimo dá-lhe este conselho: 
«O verdadeiro templo de Cristo é a alma 
do fiel: adorna este santuário, embeleza- 
-o, depõe nele as tuas oferendas e recebe 
Cristo. Que sentido tem revestir as paredes 
com pedras preciosas, se Cristo morre 
de fome na pessoa de um pobre?» (Ep. 
58, 7). E Jerónimo concretiza: é preciso 
«vestir Cristo nos pobres, visitá-lo nos que 
sofrem, alimentá-lo nos famintos, abrigá- 
-lo nos que não têm tecto» (Ep. 130,14). 

O amor por Cristo, alimentado com 
o estudo e a meditação, faz-nos superar 
toda a dificuldade: «Amemos também nós 
Jesus Cristo, busquemos sempre a união 
com Ele, e então nos parecerá fácil aquilo 
mesmo que é difícil» (Ep. 22,40)...

Este grande Padre da Igreja soube pôr 
no centro da sua vida e da sua actividade a 
Palavra de Deus, que indica ao homem os 
caminhos da vida e lhe revela os segredos 
da santidade. Por tudo isto, não podemos 
deixar de lhe estar profundamente gratos, 
precisamente em nossos dias.

BENTO XVI
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pastoral litúrgica

a Palavra e a aCÇão
Na CeleBraÇão liTÚrGiCa

dimeNSão SaCrameNTal

I
O sentidO dO tema

Foi-me pedido que abordasse o 
tema “A Palavra e a Acção – Dimensão 
Sacramental”. Trata-se de um tema 
fecundo, com diversas possibilidades de 
abordagem. Fá-lo-ei mais do ponto de 
vista teológico-pastoral do que litúrgico 
propriamente dito ainda que ambas as 
perspectivas se reclamem mutuamente e 
se completem.

 Na história da Salvação, sempre a 
Palavra e a Acção estiveram presentes 
como aspectos determinantes, concorrendo 
harmonicamente em ordem à redenção da 
humanidade. Quase poderíamos dizer 
que nunca houve Palavra sem gesto, 
isto é, Palavra vazia, sem consequência, 
nem gesto que não tivesse por base uma 
Palavra inspiradora. Deus, nos parâmetros 
da revelação judaico-cristã, fala e actua, é 
Deus de Palavra, de muitas palavras, e de 
sinais através dos quais se vai plasmando 
um dinamismo de encarnação na história. 
Por sua vez, o Homem é visto como 
um verdadeiro interlocutor de Deus 
capaz de escutar a sua voz e, com Ele, 
dialogar no remanso de um jardim ideal 
confortado pela amena brisa da tarde ou 
nas situações de opressão e cativeiro. 
Também o Homem, por sua vez, é um ser 
de palavras e de sinais.

Na economia da salvação, Deus fala 
e espera respostas; o homem escuta e 
responde, acolhe e celebra com gestos 
que exprimem uma vontade de comunhão 
com Deus que o mesmo é dizer, vontade 
de Salvação. Deus e Homem, Palavra e 
gestos, ecos da Verdade eterna que toca 
o coração e a mente do homem e o levam 
a gestos e acções rituais que pretendem ir 
muito mais além do rito, pois, propõem- 
-se tocar o coração de Deus. A Palavra 
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evidencia a saudade das origens – nós 
vimos de Deus, não nos esquecemos 
disso – e propõe caminhos de subidas e 
de regresso onde os homens se descobrem 
peregrinos, em companhia uns dos outros, 
na esperança da Pátria.

O falar de Deus é uma constante de 
que Deus não abdica. A própria Criação 
é Palavra em acção. Ao criar por amor, 
Deus não deixa a sua obra desamparada 
e à deriva. Antes, revela-se como 
fonte regeneradora da história mesmo 
promovendo o concurso do homem como 
protagonista e co-herdeiro e…fala. Não 
num sussurro confuso mas num apelo 
transparente, ao ponto que quem ouve, 
ouve claramente e tem consciência do que 
lhe é proposto. Abraão sabe o que Deus 
lhe diz. Moisés entende perfeitamente o 
que Deus lhe pede. Os profetas vêem com 
clareza a missão que Deus lhes confia. 
Maria abraça conscientemente o que o 
anjo lhe disse da parte do Senhor. O falar 
de Deus e a resposta do Homem marcam o 
ritmo de toda a história da Salvação.   

O falar de Deus é um falar comprome-
tido e gerador de Aliança. As suas palavras 
evidenciam a sua vontade. E a sua vontade 
é que a humanidade se salve. Por isso, 
quando o Verbo incarnou, isto é, quando 
a Palavra foi dita em plenitude, a luz veio 
até nós para que o caminho se ilumine e a 
esperança se reacenda. Ao celebrar a sua 
vinda, estamos a percorrer o caminho da 
nossa ida. Descobrimos que Deus caminha 
connosco, como sempre fez.

Todavia, este processo pode ser viciado 
e ficar assim, comprometida, a obra da 
Salvação. Deus fala mas nós podemos 
não escutar a Sua voz ou porque já não a 
ouvimos ou porque já não a reconhecemos. 
Ou simplesmente, porque já não queremos 
escutar a sua Palavra. Então, os nossos 
gestos, serão exclusivamente nossos e 

não expressão do diálogo harmonioso 
entre Deus e o Homem. Poderão até ser 
muito religiosos e de elevada perfeição 
ritual, mas poderão ser tão nossos, que não 
sejam habitados pelo eterno. Aí o abraço 
redentor fica comprometido e a esperança 
da Pátria, adiada.

O que está em questão neste tema, é 
o darmo-nos conta da necessidade que 
as nossas celebrações litúrgicas sejam 
lugares onde Deus fala e nós respondemos 
em Acção de Graças e de Louvor. Em 
cada celebração litúrgica, o braço de Deus 
distende-se para nós, ao encontro da nossa 
mão suplicante e necessitada de um enlace 
eterno.

O olhar paterno de Deus, na história da 
salvação, revelou esta verdade inesperada 
e surpreendente mas de larguíssimas 
consequências: Deus é Trindade, Deus 
é Amor. Contemplar o Amor trinitário 
e imitar os gestos desse Amor revelado 
em Cristo é o grande desejo do discípulo 
que quer caminhar para Deus segundo a 
proposta do Evangelho.

Todavia, a grandiosidade deste gesto 
onde Deus mostra o seu rosto fazendo-se 
história, ir-nos-ia mostrar uma dimensão 
porventura ainda mais grandiosa que 
supera qualquer possibilidade de espera: 
Entrar na Trindade, entrar no seu seio e 
fazer dela a nossa morada. Não podemos 
abraçar o oceano mas podemos mergulhar 
nele; não podemos abarcar a grandiosidade 
das montanhas mas podemos calcorrear 
os seus sulcos e subir aos seus picos 
escarpados; Não dominamos todos os 
mistérios da vida mas saboreamos o que 
significa estar vivo, partilhando os seus 
encantos e emoções. Não podemos abarcar 
o mistério da Trindade com a nossa mente 
mas podemos entrar nele, mergulhar nele, 
pois, o Caminho já nos foi mostrado, a sua 
Verdade já nos foi revelada, a sua Vida já 
nos foi comunicada.
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O que celebramos é o nosso estar na 
Trindade. Em última análise, a celebração 
dos mistérios é estar no seio de Deus 
que nos acolhe como filhos e connosco 
faz festa. E estamos como somos, 
permanecendo Deus como é. Estamos com 
o nosso ser, com as nossas debilidades e 
fragilidades mas também com as nossas 
renovadas possibilidades de exprimir O 
que acreditamos e em Quem acreditamos. 
Fazemo-lo através de sinais e gestos 
mediante os quais queremos celebrar e 
adorar Deus que nos ama e nos salva.

 Aqui encontramos a provocação e a 
importância nuclear do nosso tema: Em 
que medida os gestos que celebramos 
exprimem o nosso estar em Deus, na 
Verdade, Palavra Primeira e Última e 
a Quem queremos adorar num hino de 
louvor que jamais a Igreja cessou de 
entoar desde a manhã do “primeiro Dia”?

Porventura pode o homem entrar de 
novo no seio materno e voltar a nascer? – 
Perguntava-se Nicodemos. Na celebração 
litúrgica reunimo-nos, para renascer, 
segundo o Amor do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Reunimo-nos, no sentido 
de unirmo-nos de novo ao sentido primeiro 
do nosso ser. Em cada celebração, repete- 
-se o falar de Deus que nos refaz como 
nova criatura, segundo o seu amor. Se 
fisicamente a ideia de renascer confundia 
Nicodemos, espiritualmente, é a verdade 
que se manifesta na celebração litúrgica 
dos mistérios da nossa fé.    

II
alguns traçOs 

da experiência bíblica

Melhor caminho não existirá, para 
abordar o nosso tema, do que nos 
interrogarmos sobre a perspectiva da 

experiência bíblica. Aí encontraremos 
as linhas de força para a nossa reflexão, 
os critérios para a necessária purificação 
do nosso agir e as luzes para o nosso 
caminhar.

 O relato da criação
Atentemos, antes de mais, ao relato da 

Criação. Tudo depende do falar de Deus: 
“Deus disse: Faça-se…” e foi feita a luz, a 
água, os continentes, as plantas, os animais, 
as astros, os dias. É o falar de Deus que 
gera todas as coisas e define o desígnio e 
a missão de cada uma delas. A criação não 
é um acto biológico obrigatório, antes, 
parte da vontade amorosa de Deus O leva 
a dizer: “Faça-se…”.

Ocupa lugar de relevo a criação do 
homem. Também ele dependente do dizer 
de Deus como todas as criaturas, mas 
com algo de específico que o distingue, 
em absoluto, de todas elas: “Façamos o 
homem à nossa imagem e semelhança!” 
A semelhança com Deus vem-lhe da 
capacidade de amar. Porque somos amados 
por Deus, podemos retribuir no amor a 
Deus e aos irmãos. Onde nos distinguimos 
de todos os outros seres é, de facto, na 
capacidade de relação consciente com 
Deus Criador e Redentor. O ser humano 
surge, na obra criadora, como um “Tu” 
de Deus. É vocacionado para a comunhão 
plena com o Criador. Habita num jardim 
ideal e passeia com o Criador pela brisa 
da tarde. O que somos é reflexo do falar de 
Deus. Deus, Comunhão de Pessoas, criou- 
-nos para a comunhão. Esta Verdade 
íntima de Deus é a nossa vocação. Fomos 
criados por Ele e para Ele. Por isso, no 
presente, estar em Deus, na fidelidade à 
sua Palavra é o que nos deve caracterizar. 
Daí, a nossa inquietação angustiada 
sempre que não estamos em harmonia 
com a nossa vocação.
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A tentação é ocuparmos o lugar 
de Deus. “-Sereis como deuses…” O 
egocentrismo humano deturpou a vontade 
de Deus no que diz respeito à nossa 
convivência recíproca. O que se destinava 
a ser um convívio de comunhão e amor 
torna-se espaço de reivindicação de 
protagonismo por parte do homem. É 
preciso matar Deus para que o homem 
seja livre! Quer ser como Deus e perverte 
o sentido da criatura realizada segundo o 
seu desígnio de amor para exigir ser ele o 
senhor da sua história.

A tentação de Adão e Eva tem ampla 
aplicação no modo como nos relacionamos 
e celebramos a presença de Deus. È fácil 
celebrarmo-nos, sem deixar que seja Ele 
a falar e a insuflar-nos do seu Espírito, 
isto é, celebrá-Lo a Ele porque está no 
meio de nós. O ritualismo, por si só, é 
uma tentação perversa, pois, a alma da 
Liturgia sai diminuída correndo-se o risco 
de secundar o falar de Deus.  

A denúncia de Isaías 
 face ao ritualismo

Esta perversão egocêntrica vai 
manifestar-se de inúmeros modos ao 
longo da história da salvação. Mesmo 
permanecendo religioso, o homem vai 
ceder facilmente perante a tentação de 
querer “ser como Deus”. Onde, porém, esta 
perversão se vai sentir mais vincadamente, 
é nas acções rituais e litúrgicas. O falar de 
Deus que faz acontecer e criar as coisas 
é substituído pela acção religiosa e ritual 
que, não raras vezes, sufoca esse falar 
e o acto sempre novo da criação. Na 
acção litúrgica, o que fazemos deve estar 
em profunda relação com os mistérios 
revelados, isto é, ditos por Deus na história. 
Como que não deveríamos “inventar” 
nada. Os nossos gestos deveriam, antes, 

exprimir a Verdade que foi revelada e nos 
foi anunciada. O que acontece em cada 
celebração litúrgica é que Deus renova 
o seu falar e espera de nós respostas que 
signifiquem docilidade à sua Palavra.

Todavia, o encontro redentor e 
libertador entre Deus e homem que deve 
acontecer em cada celebração litúrgica é, 
facilmente, substituído pela experiência 
tipicamente religiosa onde os nossos 
gestos e simbolismos, não de raro, não 
deixam espaço para o falar actuante de 
Deus. E erguemos, porventura, magníficos 
cenários de elevada estética ritual que, 
inclusive, poderão impressionar o 
olhar dos homens, poderão exprimir 
formas de poder religioso mas… Não 
necessariamente tocam o coração de 
Deus. Parece exagerado este meu dizer? 
Escutemos o que nos refere o primeiro 
capítulo de Isaías a partir do versículo 
décimo:

“Ouvi a palavra do Senhor,
Ó príncipes de Sodoma;
Escutai a lição do nosso Deus,
Povo de Gomorra:
«De que me serve a mim
A multidão das vossas vítimas?
- Diz o Senhor.
Estou farto de holocaustos de carneiros,
De gordura de bezerros.
Não me agrada o sangue de vitelos
De cordeiros nem de bodes.
Quando me viestes prestar culto,
Quem reclamou de vós semelhantes dons
Ao pisardes o santuário?
Não me ofereçais mais dons inúteis:
O incenso é-me abominável;
As celebrações lunares, os sábados,
As reuniões de culto,
As festas e as vossas solenidades
Não as suporto mais.
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Quando levantais as vossas mãos
Afasto de vós os meus olhos; 
Podeis multiplicar as vossas preces
Que eu não as atendo.
É que as vossas mãos 
    estão cheias de sangue.
Lavai-vos, purificai-vos,
Tirai da frente dos meus olhos
A malícia das vossas acções. 
Cessai de fazer o mal,
Aprendei a fazer o bem;
Procurai o que é justo,
Socorrei os oprimidos,
Fazei justiça aos órfãos,
Defendei as viúvas.
Vinde depois, entendamo-nos, 
-diz o Senhor.
Mesmo que os vossos pecados
Sejam como escarlate,
Tornar-se-ão brancos como a neve.
Mesmo que sejam vermelhos 
    como a púrpura,
Ficarão brancos como a lã.

O profeta tem diante dos olhos a 
experiência de Israel que com demasiada 
facilidade esquecia as maravilhas de 
Deus para se cristalizar no acto ritual 
estéril e vazio. A estética ritual substituía 
a interioridade do gesto, a sua verdade 
íntima, obscurecendo a alma da celebração 
que é a presença espiritual de Deus no 
meio do seu povo.

Quantas vezes as nossas palavras 
podem também tomar dianteira face 
ao falar de Deus. Os nossos símbolos 
ofuscam os grandes sinais das maravilhas 
realizadas por Deus no passado e que 
as quer actualizar hoje, na nossa vida. 
O resultado é o silêncio de Deus e uma 
celebração fruto das nossas mãos onde a 
sua presença é substituída por um nítido 
sentimentalismo religioso.

 Os anúncios de Jesus 
 a este propósito

O tema central da pregação de Jesus 
é o anúncio do Reino de Deus. Ao longo 
da sua vida pública, foi anunciando 
aos discípulos as verdades que devem 
caracterizar os seus discípulos. Há uma 
“lógica de Reino” que Jesus vai revelando 
progressivamente. Ele vem, por um lado, 
na continuidade dos grandes gestos de 
Deus ao longo da história da salvação mas, 
por outro, Ele anuncia coisas novas, abre 
novos caminhos, propõe um mandamento 
novo. Quem O segue, há-de viver na 
comunhão com Deus e na comunhão com 
os irmãos, pois, uma reclama a outra.

Na Comunhão com Deus

A oração dos discípulos não pode ser 
mera devoção própria de quem reza muitas 
orações. Não se trata de pedir muito mas 
sim de entrar na intimidade com o Pai 
onde os seus dons se comunicam. “Nas 
vossas orações, não sejais como os gentios 
que usam de vãs petições porque pensam 
que, por muito falarem, serão atendidos. 
Não façais como eles porque o vosso Pai 
celeste sabe do que necessitais antes de 
vós lho pedirdes.” (Mt. 6,6).

O Pai sabe. O que de nós espera é a 
adesão sincera e verdadeira do coração e 
da mente para que nos cumule com suas 
graças e bênçãos. Assim, o gesto de rezar 
parece nosso mas, de facto, o Pai já sabe 
e, por isso, é também atitude sua, olhar 
seu sobre os seus filhos que imploram 
misericórdia. Na oração, não só rezamos 
a Deus mas em Deus. “Quando rezardes, 
não digais: - Tenho Deus no coração. 
Dizei, antes, estou no coração de Deus!” 
Khalil Gibran in Profeta .

O verdadeiro discípulo não é o que 
bate muito com a mão no peito mas o que 
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cumpre a vontade do Pai. O verdadeiro 
discípulo sabe que o Pai sabe e, por 
isso, abandona-se, entrega-se e une-se a 
Deus que se faz presente quando reza: 
“Nem todo o que diz: «Senhor, Senhor!» 
entrará no Reino dos Céus, mas sim 
aquele que faz a vontade de meu Pai”. 
Podemos até profetizar em seu nome, 
expulsar demónios, fazer milagres mas 
isso é insuficiente. O Pai poder-nos-á 
dizer, mesmo com todos esses gestos 
fantásticos, que “nunca vos conheci; 
afastai-vos de mim, vós que praticais a 
iniquidade.” (Mt. 7, 21.23)

A nossa oferenda e os nossos gestos 
sacramentais não podem perder de vista 
que Deus é o Senhor, o Senhor do Sábado 
e do Domingo, o Senhor dos dias, o 
Senhor de todas as coisas que, porventura 
tivermos para Lhe oferecer. Já são suas 
mesmo antes do oferecimento. Não é 
a oblação, a oferta, o sacrifício que 
“impressiona” ou move Deus. É, sim a 
misericórdia e o amor que colocamos nas 
nossas acções e oblações que suscitam o 
seu olhar de Pai e os dons do seu coração. 
“Ide aprender o que significa: Eu quero a 
misericórdia e não o sacrifício!” 

A mentalidade reinante, escandaliza-se 
com o novo anúncio de Jesus. Os fariseus 
e doutores da Lei acham que os discípulos 
de Jesus transgridem os mandamentos de 
Deus porque não seguem “à risca” o que 
está preceituado nos rituais judaicos. Jesus 
denuncia severamente a sua hipocrisia: “E 
vós, porque transgredis o mandamento de 
Deus por causa da vossa tradição? (…) 
Em nome da tradição anulaste a palavra de 
Deus. Hipócritas! Muito bem profetizou 
Isaías a vosso respeito.” (Mt. 15, 3.6-7).

Os ritos e as tradições que não sejam 
expressão da Palavra de Deus e não sejam 
expressão do falar de Deus… são uma 
hipocrisia, segundo o anúncio de Jesus. 

A nossa celebração há-de, pois, exprimir 
a comunhão com Deus quer pessoal quer 
comunitária. 

Quando chega a Jerusalém, ao ver o 
que se passava no Templo, Jesus expulsa 
os vendilhões porque aquele lugar deveria 
ser casa de oração, lugar de encontro com 
Deus e não lugar de comércio. De seguida, 
curou muitos doentes causando grande 
indignação aos fariseus e doutores da Lei. 

No banquete que o Senhor nos prepara 
e para o qual somos convidados, temos 
que ter a veste com que Ele nos reconhece. 
Podemos estar no banquete mas sem a 
veste apropriada. Sem a veste própria, não 
seremos convivas. 

 O Templo com os seus ritos até 
serão destruídos mas a vida nova do 
Ressuscitado permanecerá eternamente.

 Na Comunhão com o Irmão

Jesus refere-se à Lei de Moisés não 
para a revogar mas para a aperfeiçoar. 
A perfeição da Lei consiste em dar mais 
importância ao amor ao próximo. E 
neste aspecto, Jesus reclama mesmo uma 
autoridade que confunde os seus ouvintes: 
“Ouvistes o que foi dito aos antigos… eu, 
porém, digo-vos”. Jesus anuncia um modo 
novo, um caminho novo, um mandamento 
novo. O irmão para amar é a chave da 
nova luz que Jesus anuncia.

Esta nova visão das coisas leva a que 
na celebração ritual da oblação, para que 
seja verdadeira a oferta, ela deve exprimir 
a nossa convivência fraterna, expressão 
do Reino de Deus: “Se fores, portanto, 
apresentar uma oferta sobre o altar e ali te 
recordares de que o teu irmão tem alguma 
coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante 
do altar, vai primeiro reconciliar-te com o 
teu irmão; depois, volta para apresentar a 
tua oferta.” (Mt.5, 23-24) O gesto exige 
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a nossa convivência fraterna. Se entre 
nós não há espírito de irmãos, a nossa 
oferta, obriga-nos a refazer os laços da 
fraternidade, pois, só então, o Pai nos 
reconhece como seus.

III
Orientações cOnciliares

Sacrossantum Concilium

A Reforma Litúrgica do Vat. II teve 
como base programática a Constituição 
Dogmática Sacrossantum Concillium. 
Vejamos alguns ensinamentos desta 
Constituição sobre o nosso tema.

Logo ao nº 2, os padres conciliares 
apresentam um princípio determinante 
para a Liturgia cristã: “A Liturgia… 
manifesta o mistério de Cristo e da 
Igreja que é, simultaneamente humana 
e divina, visível e dotada de elementos 
invisíveis, empenhada na acção e dada 
à contemplação, presente no mundo e, 
todavia, peregrina, mas de forma que o 
humano se deve subordinar ao divino, o 
visível ao invisível, a acção à contemplação 
e o presente à cidade futura.”

Antes de mais, é sublinhado o 
carácter humano-divino da liturgia cristã. 
Celebramos o mistério de Cristo e da 
Igreja. Onde dois ou mais estão reunidos 
em nome de Cristo, Ele torna-se presente. 
Cristo é a Verdade que celebramos e 
as nossas celebrações actualizam o seu 
mistério. A Palavra outrora pronunciada 
não é uma ideia passada que se recorda, 
antes, porque Jesus está, é Palavra viva e 
actuante, resposta adequada á experiência 
e inquietação que cada irmão está a viver 
e que a comunidade necessita. 

Na celebração, entra o humano e 
o divino, sendo que, no ensinamento 
conciliar, o humano se subordina ao divino, 
o visível ao invisível. E humanos são os 
nossos gestos, a organização dos nossos 
ritos que, por isso, são subordinados ao 
Espírito de Deus que lhes dá vida e geram 
frutos de vida eterna. É o divino que se 
torna presente que faz com que o pão 
e o vinho que apresentamos se tornem 
para nós presença real de Cristo que nos 
alimenta e salva. O rito, na sua riqueza 
íntima, teológica, doutrinal, histórica, 
estética, artística ajuda a comunidade a 
colocar-se no essencial, em Deus. Deve 
ser o mais perfeito possível, o mais 
elevado possível, mas, ainda assim, é 
caminho para o essencial e não pode ser 
tomado como se fosse o essencial. 

Em última análise, é Cristo que actua 
na celebração litúrgica. Não podemos 
esquecer-nos que o próprio ministro 
preside em seu nome. De modo que, ensina 
o Concílio, “quando alguém baptiza, é o 
próprio Cristo que baptiza. É Ele que fala 
ao ser lida na Igreja e Sagrada Escritura.”. 
O que nós fazemos, os nossos gestos, 
porque celebrados em Cristo e por Cristo, 
Verbo eterno, tornam-se acontecimento 
de salvação. Na celebração litúrgica, “os 
sinais sensíveis significam e, cada um à 
sua maneira, realizam a santificação dos 
homens.”

A beleza das nossas celebrações 
consiste, então, em serem sempre “obra 
de Cristo sacerdote e do seu corpo que é a 
Igreja”. Nº 7.

Por isso, ao rezarmos como sabemos 
e aprendemos, ao celebrarmos os gestos 
rituais que exprimem o nosso caminho 
de relação com Deus tal como hoje o 
fazemos, utilizando palavras, cânticos, 
elementos sensíveis como a água, o azeite, 
o pão e o vinho, sabemos que tudo isso 
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é caminho para a comunhão com Deus. 
“Pela Liturgia da terra participamos, 
saboreando-a já, na Liturgia celeste, 
celebrada na cidade santa de Jerusalém. É 
para lá que nos dirigimos como peregrinos 
e esta consciência não a podemos perder. 
Quando se debilita a consciência que 
vimos de Deus e vamos para Deus, 
quando se debilita a memória das nossas 
origens e a esperança de pátria, sobe de 
tom a tendência a olhar o gesto como um 
absoluto e o rito como “a grande questão”. 
O que é forçoso que aconteça é que as 
nossas liturgias sejam morada de Deus e 
nos façam dizer como os discípulos no 
Tabor: - Que bom é estarmos aqui! Não só 
pela beleza humana que é importante que 
aconteça mas porque a nuvem nos envolve 
e a presença de Deus nos transfigura.

Este não é um belo pensamento 
espiritual mas um esforço permanente. 
Não é um romantismo, mas uma ascese 
crescente. Ensina o Concílio que para que 
a nossa Liturgia seja o que para trás fica 
dito “é necessário que os fiéis celebrem 
a Liturgia com rectidão de espírito, unam 
a sua mente às palavras que pronunciam, 

cooperem com a Graça de Deus, não 
aconteça de a receberem em vão.”

Infere-se, por conseguinte, que até lá 
podemos ir, até podemos fazer tudo o que 
está previsto, podemos cumprir o preceito 
e ser tudo em vão se não cooperarmos com 
a Graça de Deus que se torna presente. Para 
esta cooperação, é determinante a escuta da 
Palavra que leva ao significado do gesto. 
Ressalta o Concílio, ao nº 24: “É enorme 
a importância da Sagrada Escritura na 
celebração da Liturgia. Porque é a ela que 
se vão buscar as leituras que se explicam 
na homilia e os salmos para cantar; com o 
seu espírito e da sua inspiração nasceram 
as preces, as orações e os hinos litúrgicos; 
dela tiram a capacidade de significação 
as acções e os sinais.” A Palavra de Deus 
confere significado ao que celebramos, 
por isso, o Concílio incita-nos àquele 
“amor suave e vivo da Sagrada Escritura” 
para não nos afastarmos da verdade que 
queremos celebrar. 

Mário Tavares de oLiveira
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arTe Floral liTÚrGiCa

artE floral

1
Da Palavra  

à composição floral
A arte floral que está ao serviço da 

liturgia tem uma especificidade. O arranjo, 
a composição que vou fazer à igreja ou 
numa capela, para uma celebração, tem 
um papel significativo de estar ao serviço 
da liturgia, quer dizer, de favorizar a 
oração pela beleza, e permite deste modo 
àqueles que o vêem, que o contemplam, de 
irem para além dessas poucas flores para 
descobrirem uma outra Beleza: o Criador 
que vem ao encontro da sua criatura.

Para que este encontro tenha lugar, 
a composição floral deve ter o seu lugar 
e o seu lugar certo, quer dizer, que ela 
não invada o olhar, que ela não embarace 
o lugar que ocupa, sem grande volume, 
nem desajuste ou anacronismo (uma 
composição exuberante em cores no 
tempo da Quaresma seria desajustada na 
celebração).

Se tomamos o tempo necessário para 
meditar a Palavra (da Escritura), ou de 
considerar o acontecimento celebrado, 
então a composição será mais ajustada ou 
em harmonia mais perfeita com a liturgia. 
Daqui a importância de se impregnar dos 
textos antes de tocar numa flor que seja.

Uma proposta de grelha

1) O(s) texto(s)
Antes de mais leio os textos, tento 

compreendê-los e descobrir o seu sentido 

profundo.  Deixo-os possuir-me… 
habitarem em mim; deixo-me trabalhar 
por eles, transformar-me pela sua Palavra, 
por vezes estes textos incomodam, são 
estranhos… mas acima de tudo, são fonte 
inesgotável de beleza e de amor. É o tempo 
de meditação, de interiorização.

2) O que ressoa em mim
De seguida deixo vir ao de cima o que 

senti profundamente, e isto traduz-se em 
palavras, sentimentos, uma tonalidade, 
uma corrente, uma ideia força, a festa 
celebrada… Tomo nota.

3) O que isso evoca em arte floral
E agora, o que é que tudo isso evoca 

em cores, elementos, formas…? Somente 
aqui a composição começa a nascer.
 – Que cores?
 – Que flores? Que folhagem(s)?
 – Que vazo?
 – Que local?
 – Que dimensão?
 – Que forma?
 – Que elementos (pedra, tronco, 

ramos, verga…)?

Importante: tomar cuidado com o 
figurativo, o representativo: as flores não 
têm que fazer teatro, elas não desempenham 
o papel de personagens, elas não são uma 
reprodução do Evangelho! Elas estão lá, 
simplesmente, ao serviço do encontro do 
homem com Deus, pela sua beleza.
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2
Construção dum arranjo 

floral litúrgico
regras gerais

 

Observação

– Observar a natureza
– Respeitar o ritmo das estações na 

escolha da verdura (vegetais)
– Ter em conta o sentido do crescimento 

dos vegetais: horizontal – vertical 
– oblíquo

– Colher o que é indispensável e não 
mais

Preparação

– Conhecer os lugares, escolher o lugar 
para a composição, trabalhar no local

– Criar uma harmonia entre o arranjo 
e o que está à sua volta (tapetes, 
mobiliário, vitrais, etc.)

– Separar e classificar os vegetais por 
categoria e cor

– Limpar a base das hastes (caules)
– Biselar os caules debaixo de água 

quente
       400 para os caules “moles”
      600 para os caules duros
– Colocá-los, em seguida, em água fria
– Separar para facilitar a passagem da 

luz
– Tirar todas as folhas junto à base dos 

caules

A Mousse (oásis)

– A mousse sintética deverá ser saturada 
de água

– Se a composição é importante, a 
grelha: grelha verde que se cortará 
segundo a forma da mousse (ou então 
comprá-las já preparadas)

– Se a mousse não tem grelha, fixá- 
-la com um pinhão no fundo de um 
recipiente seco com cera floral

– Não espetar os caules mais do que 
2cm (no máximo)

– A mousse deve passar 2 ou 3cm da 
altura de recipiente para poder aí 
espetar os caules na direcção que se 
quiser = horizontais ou diagonais

– Para re-humidificar a mousse, tirar 
uma flor e colocar no buraco a água, 
depois tornar a colocar a flor. 

Proporções

– Respeitar as proporções
 1) recipiente e conteúdo
 2) composição e espaço

Princípios

– As flores dirigem-se para a luz

Arranjo sobre o altar  
na celebração das Bodas de Prata 

Matrimoniais
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– As mais abertas e as mais escuras 
colocá-las no centro da composição, 
as mais fechadas e mais claras nas 
extremidades

– Evitar que todas as flores estejam de 
face

– Elas devem dar a impressão de 
brotaram dum mesmo ponto

– Não deverá haver:
 – caules paralelos (salvo no caso do 

“estilo paralelo”)
 – caules que se cruzem
 – caules com a mesma altura

–  A altura
 É definida pelo tamanho do vazo
 É dada pelos elementos de crescimento 

vertical
– A largura é dada pelos elementos 

de crescimento horizontal. A sua 
dimensão estará em função da da 
altura (cerca de 2/3)

– A profundidade permite ao arranjo de 
se inscrever no espaço

– O ponto focal – no coração da 
composição – assegura o equilíbrio 
visual do arranjo. Todas as linhas daí 
partem e para aí convergem (salvo 
nalguns arranjos “modernos”)

– Dar relevo:
 – por oposição de elementos redondos 

e pontiagudos, de texturas diferentes 
de vegetais (ex.: mate – brilhante…).

 – por disposição em planos e níveis 
diferentes

– Importância do vazio no arranjo: 
ele coloca em valor cada um dos 
elementos e permite-lhe expandir- 
-se. Ele deixa filtrar a luz, permite a 
transparência e abre um espaço de 
silêncio – manifestação do “Espírito” 
que convida e apela

– Evitar utilizar mais do que três 
variedades de flores e duas de 
vegetais

– Pensar sempre: um arranjo   uma 
celebração 

Manutenção

– Vaporizar a composição (as flores 
brancas só o serão na parte de trás)

– Re-humidificar a mousse
– Seguir a evolução do arranjo: retirar à 

medida que as flores murcharem

Quaresma: 
Evangelho da mulher adúltera. 

(Paróquia de S.Miguel do Outeiro)
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3
Decorar  

seis pólos da celebração  
ao longo do ano litúrgico

Cruz de Cristo Glorioso

– Festa de Cristo-Rei
– 14 de Setembro (Exaltação da Santa 

Cruz)
– Tempo Pascal
– Todos-os-Santos
– Assunção da Virgem
– Ascenção
– Santíssima Trindade
– 1ª Oração Eucarística da Reconciliação
– Oração Eucarística nº 4
– Oração das Grandes Assembleias 

Fonte Baptismal
(pia baptismal no coro com referência à 
água)

– Nos domingos em que há baptizados 
na paróquia

– Baptismo de Jesus – domingo depois 
da Epifania

– Pentecostes (baptismo na água e no 
espírito)

– Domingo quando há aspersão sem 
Kyrie (substitui a oração penitencial)

Presidência

– Festa das vocações
– Domingo das missões (Outubro)

Ambão

– Os arranjos evolutivos ou as “fugas 
florais” são particularmente recomen-
dadas quando os textos da Palavra são 
uma leitura “horizontal” que avança 
de semana em semana:

– Tempo da Quaresma
– Tempo do Advento
– Tempo de Natal

Sacrário

– Festa do Corpo de Deus
– Quinta-Feira Santa, o sacrário está 

aberto e sem luz. Para permitir a 
adoração, um outro espaço, bem 
florido, com o cibório será instalado.

Paróquia de Sabugosa
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Círio Pascal

– Durante os 7 Domingos do tempo 
pascal

– Para os funerais
– Santa Unção
– Para as Ordenações
– Missa Crismal  

Outros

– A considerar segundo a Liturgia 
(p.ex.: as colunas (se existem) no dia 
da Festa da Dedicação)

Domingo do Bom Pastor.
Paróquia de Sabugosa

Paróquia de Sabugosa

Paróquia de Sabugosa

Altar

– Quinta-Feira Santa
– Oração das grandes assembleias 

quando todos os padres e todos os 
baptizados são chamados a formar na 
unidade um grande encontro.

– Segunda oração Eucarística da Recon-
ciliação.

– Num Domingo  com um tema 
específico

José ribeiro GoMes
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7

Jesus Cristo  
aceitou o seu sofrimento e a sua morte

confirmação

PreParaÇão Para
a CoNFirmaÇão e a euCariSTia

1. Oração inicial
Hoje vamos rezar um Salmo. Os 

Salmos são orações que vêm no “Livro dos 
Salmos”. Vamos abrir esse livro e procurar 
o Salmo 88 (87). O título diz: “Oração de 
uma alma em grande tristeza”. 

Como na Catequese 6 falámos de Job 
e dos seus grandes sofrimentos, podemos 
imaginar ter sido ele que escreveu as 
palavras desta oração.

Os membros do grupo dividem-se 
em dois coros: um coro diz os versículos 
ímpares, e o outro os versículos pares. 
Vamos rezar devagar, procurando pensar 
no sentido das palavras e das frases. O 
versículo 1 dá indicações sobre o salmo. 
Por isso não se reza.

Quando os cristãos rezam um salmo, 
ao chegarem ao fim acrescentam sempre 
uma doxologia que lá não vem: Glória ao 
Pai e ao Filho e ao Espírito Santo; como 
era no princípio, agora e sempre. Amen. 
Faz-se sempre assim, em todos os salmos. 
Nós também o vamos fazer.

Rezar o salmo em dois coros, como já 
foi dito. No fim, dialogar com os membros 
do grupo sobre ele. Terminar o diálogo 

com duas perguntas: Em que momento da 
Missa se reza ou canta sempre um Salmo? 
Como se chama a pessoa que reza ou 
canta o salmo na Missa?

2. O objectivo  
destas catequeses
Antes de abordarmos o tema de hoje 

queria lembrar que estas catequeses não 
têm só por finalidade dar-vos a conhecer 
a Bíblia ou habituar-vos a lidar com 
ela. Também não pretendem apenas 
fornecer uma série de conhecimentos 
sobre o sacramento da Confirmação. A 
sua finalidade é mais ampla, ou como 
hoje se diz, é mais abrangente. O que elas 
pretendem é fazer de cada um de vós um 
amigo de Jesus. E quem são os amigos de 
Jesus? São aqueles que fazem o que Ele 
manda (TP: ler Jo 15, 14-15). 

Os amigos de Jesus não são, portanto, 
os que sabem muitas coisas sobre Ele, 
sobre a Bíblia, sobre a Igreja, sobre os 
Sacramentos. Isto não significa que não 
devemos interessar-nos pelas realidades 
e verdades da nossa fé. Um cristão deve 
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ser uma pessoa bem informada, para 
poder dar, aos que lhe fizerem perguntas, 
respostas correctas acerca daquilo em que 
acredita. Mas isso não basta. É bom que 
os amigos de Jesus saibam muitas coisas 
sobre Ele. Mas ainda é melhor que as 
ponham em prática (TP: ler Mt 7, 21).

E como é que alguém chega a ser 
amigo de Jesus? Gostava que fossem 
vocês mesmos a responder a esta pergunta, 
partindo da vossa própria experiência. 
Todos vós tendes amigos e amigas. Como 
chegastes a ser amigos e amigas dessas 
pessoas? Como fazeis para manter essa 
amizade?

Ajudar os membros do grupo a 
descobrir meios que os levem a ser amigos 
de Jesus. Um deles é a oração diária, de 
manhã e à noite e a leitura pessoal da Bíblia; 
outro, muito importante, é a participação 
consciente e activa na Missa do Domingo, 
onde se escuta a proclamação da Palavra e 
a sua explicação, e onde se ganha gosto e 
amizade pelo grupo de que fazemos parte, 
a Igreja, da qual já somos membros pelo 
baptismo. Mas há muitos mais meios a 
descobrir. O que não podemos é contentar- 
-nos em vir às Catequeses. Fazer só isso 
seria muito pouco. Não é assim que se 
chega a ser amigo de Jesus.

3. Jesus  
aceitou voluntariamente  
o seu sofrimento  
e a sua morte
O tema da Catequese 6 não ficou 

completo. Vamos terminá-lo hoje. Nessa 
Catequese dissemos que a felicidade e o 
bem não levantam problemas, ao passo 
que a infelicidade e o mal magoam o 
corpo e o espírito. A seguir falámos da 
origem do mal e da atitude de Jesus 

diante do mistério do sofrimento. Hoje 
queremos mostrar pela Bíblia que Jesus 
aceitou voluntariamente o seu sofrimento 
e a sua morte, e a seguir responder a uma 
pergunta que consideramos da maior 
importância: qual deve ser a atitude do 
discípulo de Cristo diante do mal, do 
sofrimento e da morte?

Jesus não foi apenas um lutador 
activo contra o mal dos outros. Ele 
próprio também sofreu, também viveu 
uma “Paixão”: foi preso, condenado, 
crucificado. O evangelho repete: “Vai ser 
entregue”, como se dissesse: “É preciso, é 
inevitável que Ele seja morto”, coisa que 
os discípulos tiveram muita dificuldade 
em compreender (TP: ler Mc 9, 30-32). 
No fundo, eles eram uns pobres homens 
como todos nós, e por isso perguntavam: 
porque é que Jesus vai ser entregue? Nós 
perguntamos: porque é que é preciso 
sofrer e morrer? E nem eles nem nós 
recebemos resposta.

Nós sabemos, pelos Evangelhos, que 
os adversários políticos e religiosos de 
Jesus O fizeram condenar à morte pelo 
tribunal romano (TP: ler Mt 27, 20-26). 
Mas também sabemos, pela fé, que as 
causas da morte de Jesus são realidades 
bem mais profundas do que a maldade 
daqueles homens seus contemporâneos. 
Por detrás da maldade deles esconde-se o 
mal e o pecado do demónio e dos homens 
de todos os tempos.

Na sua Paixão, Jesus não cede perante 
esse mal e esse pecado. Ao con trário, vive 
uma forma especial de resistência a um e 
a outro, acolhendo-os num coração sem 
ódio.

O Mistério Pascal foi privilégio só 
de Jesus. Mais ninguém, nem mesmo 
os fundadores das grandes religiões do 
mundo, teve jamais esta pretensão de 
libertar o homem do maior de todos os 
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males, que é a morte. Nenhum homem, 
ainda que fosse o mais santo, estava em 
condições de tomar sobre si os pecados 
de todos os homens e de se oferecer em 
sacrifício por todos. Só Jesus. Fora da 
cruz, não há outra escada por onde se suba 
ao Céu. Aliás, Jesus foi o único homem 
que Se dirigiu para a sua morte numa paz 
total... porque sabia que por detrás dela O 
esperavam os braços do Pai.

4. O discípulo de Cristo  
diante do mal,  
do sofrimento e da morte
Graças a Jesus, a morte cristã tem 

um sentido positivo: «Para mim, viver é 
Cristo e morrer é lucro», dizia S. Paulo 
(TP: ler Filip 1, 21). É lucro, porque na 
morte, Deus chama o homem a Si: “Há em 
mim uma água viva que murmura e diz: 
Vem para o Pai” (S. Inácio de Antioquia); 
“Eu não morro; entro na vida” (Santa 
Teresa do Menino Jesus); “Para os que 
crêem em Vós, Senhor, a vida não acaba, 
apenas se transforma; e, desfeita a morada 
deste exílio terrestre, adquirimos no Céu 
uma habitação eterna” (Prefácio dos 
defuntos).

A inteligência humana não sabe 
explicar o mal, a infelicidade e a morte. 
O Antigo Testamento não lhes desvenda 
o segredo. Jesus faz-nos entender que as 
nossas explicações sobre essas realidades 
são muitas vezes desproposita das. Mas 
diz-nos uma coisa muito importante: é 
preciso lutar contra o mal... e acreditar 
que a morte não tem a última palavra. 
A última palavra será sempre da Vida, 
da Ressurreição, de Deus. João Paulo II 
gostava muito de lembrar estas certezas da 
fé e lutou por elas até ao fim. Aproveitou 
todas as oportunidades para pedir aos 

homens: “Não sejais aliados da morte, 
mas da Vida... Não desenvolvais uma 
cultura da morte, mas tornai-vos aliados 
da cultura da Vida”.

Depende dos homens ser menos 
infelizes, viver melhor. Não sem mal nem 
infelicidade, mas com a força de Cristo, 
contra toda a forma de mal, e com a 
presença de Cristo ressuscitado no meio 
de todas as provações. Um discípulo de 
Cristo nunca pode nem deve ser contra a 
Vida, mas sempre a seu favor.

Se acreditamos na vitória final do bem, 
não podemos ficar de braços cruzados 
diante dos males desta terra. Lutando pela 
solidariedade e pela justiça, o cristão dá 
testemunho de que a força de Deus actua 
já neste mundo. Essa força de Deus é que 
terá a última palavra.

Imediatamente antes do baptismo dos 
adultos ou das crianças, aquele que preside 
à celebração pergunta à assembleia: 
“Dizei-me, pois: Renunciais ao pecado, 
para viverdes na liberdade dos filhos de 
Deus? Sim, renuncio, responde cada um. 
Renunciais às seduções do mal, para 
que o pecado não vos escravize? Sim, 
renuncio. Renunciais a Satanás, que é 
o autor do mal e pai da mentira? Sim, 
renuncio”. Aqui está, bem clara, a resposta 
do discípulo de Cristo a tudo o que é mal. 
Renuncio, estou contra, não quero isso, 
não faço isso, não sou adepto desse clube, 
o meu caminho não é esse, porque esse 
não foi o caminho de Cristo.

E logo a seguir o presidente pergunta 
aos cristãos reunidos qual é a sua fé: 
“Credes em Deus, Pai todo-poderoso, 
criador do céu e da terra? Sim, creio, 
responde cada um, com entusiasmo e 
convicção. Credes em Jesus Cristo, seu 
único Filho, Nosso Senhor, que nasceu da 
Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, 
ressuscitou dos mortos e está sentado 
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este curso de preparação 
para a Confirmação e a eucaristia
continua nos próximos números

à direita do Pai? Sim, creio. Credes no 
Espírito Santo, na santa Igreja Católica, 
na comunhão dos santos, na remissão dos 
pecados, na ressurreição da carne e na 
vida eterna? Sim, creio”.

Imediatamente depois, cada um dos 
membros da assembleia, juntamente 
com o presidente, faz sua esta profissão 
de fé, dizendo ou cantando: “Esta é a 
nossa fé. Esta é a fé da Igreja, que nos 
gloriamos de professar em Jesus Cristo, 
Nosso Senhor”. Sim esta é a fé de cada 
verdadeiro discípulo de Cristo. Nós não 
queremos nada com Satanás, nem com 
o pecado, nem com o mal. Nós optamos 
por Deus Pai, por Deus Filho, por Deus 
Espírito Santo. Nós somos contra o mal, 
contra a morte, contra a violência e a 
injustiça. Nós optamos pelo bem, pela 
Vida, pela paz, pela justiça, não por 
qualquer interesse humano momentâneo 
ou por qualquer posição ideológica, mas 
apenas porque essa é a escolha que foi 
feita por Jesus, durante toda a sua vida e 
também na hora da sua morte na cruz. Ele 
não foi nenhum oportunista. Ele era e é a 
Verdade.

O Senhor nos ensine e ajude a ser 
discípulos de Cristo desta maneira. Só 
com essa ajuda o poderemos ser. Este é 
um combate que excede toda a capacidade 
humana de resposta individual. Só de 
Deus nos pode vir a força para o sustentar 
até ao fim e sairmos vencedores das 
forças do Maligno. Cada vez menos vai 
ser possível, nos tempos que aí vêm, ser 
cristão sozinho. Um cristão sozinho é 
um cristão antecipadamente vencido. Por 
isso temos tanta necessidade de aprender 
a viver em Igreja. É que só ela recebeu 
de Cristo a promessa de sair vencedora 
do mal. Cristo disse a Pedro: “As forças 
do Inferno não levarão a melhor contra a 
minha Igreja” (cf. Mt 16, 18).

5. Tempo de oração final
Convidar os membros do grupo a rezar o 

tema da Catequese de hoje.

José de Leão Cordeiro
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corrEio dos lEitorEs

QueSTõeS liTÚrGiCaS

As crianças na celebração da Missa

Pergunta:

Na nossa Paróquia há celebrações 
litúrgicas durante as quais colocamos 
crianças da catequese a realizar alguns 
serviços, como por exemplo, recolher 
as ofertas dos fiéis, distribuir avisos, 
participar no canto coral e até fazer 
leituras.

Há muitos anos disseram-me que só 
as crianças que já comunguem podem 
executar tarefas na liturgia. Há outros 
catequistas que põem isso em causa. 
Quem estará certo?

Resposta:

Vou responder a esta pergunta em 
várias alíneas, para ser conciso e o mais 
claro possível.

a) Não conheço qualquer determinação 
litúrgica que proíba as crianças da 
catequese que ainda não comungaram, e 
que estejam presentes na Missa dominical, 
de levar a cabo, individualmente ou em 
grupo, pequenos serviços compatíveis 
com a sua idade e capacidade, depois de 
convenientemente preparadas.

b) Pelo contrário, nas normas relativas 
às Missas para adultos em que participam 
também crianças, leio o seguinte no n. 18 
do respectivo Directório: «Pode ser muito 
útil nestas missas confiar às crianças 
algumas funções como trazer as oferendas 
ou executar algum dos cânticos da missa». 

Não se faz aqui qualquer distinção entre 
crianças que já comungaram e crianças 
que ainda não comungaram.

c) Dos serviços que o consulente 
indica, penso que são perfeitamente 
compatíveis com essas crianças, a recolha 
de dons, a distribuição de avisos, a 
participação no canto da assembleia ou 
num pequeno grupo coral de crianças. É 
bom distribuir rotativamente, se possível 
cada domingo, pelas crianças presentes na 
Missa, esses e outros pequenos serviços 
litúrgicos.

d) O mesmo não direi das leituras, 
onde a importância do ministério exige 
que se observem certas condições: idade, 
preparação, capacidade de ler bem. É 
preferível que a iniciação das crianças, ao 
acto da leitura, seja feita em celebrações 
da Palavra que lhes sejam especialmente 
destinadas.

e) Naturalmente, tudo isso deve ser 
decidido em diálogo com o Pároco, e ser 
objecto de avaliação periódica.

f) O Directório a que acima me refiro 
distingue entre Missas só com crianças  e 
Missas para adultos em que participam 
também crianças. Relativamente ao 
primeiro caso, diz assim esse documento, 
no n. 22: «O principio da participação 
activa e consciente tem de certo modo 
mais valor quando a missa é celebrada 
para crianças. Procure-se por isso que tudo 
se faça para aumentar essa participação e 
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torná-la mais intensa. Portanto convém 
que o maior número possível de crianças 
exerçam funções especiais na celebração, 
tais como preparar o local e o altar (cfr. 
n. 29), exercer a função de cantor (cfr. n. 
24), cantar no coro ou executar música 
instrumental (cfr. n. 32), proclamar as 
leituras (cfr. nn. 24b e 47), responder 
durante a homilia (cfr. n. 48), formular 
as intenções da oração dos fiéis, trazer as 
oferendas para o altar, assim como outras 
acções semelhantes segundo os costumes 
de cada povo (cfr. n. 34). Em tudo isto deve 
recordar-se que as acções exteriores serão 

infrutuosas e se tornarão até prejudiciais 
se não contribuírem para a participação 
interior das crianças».

Recordo ao consulente e aos leitores 
do Boletim de Pastoral Litúrgica, que 
no caso de quererem saber mais sobre o 
tema, podem adquirir ou consultar o livro 
publicado pelo Secretariado Nacional 
de Liturgia com o título Enquirídio dos 
Documentos da Reforma Litúrgica, onde 
vem publicado o Directório das Missas 
com crianças (nn. 2760-2814).

uM CoLaborador do snL

Levantar os vasos sagrados do altar

Pergunta:
Não fazendo a purificação dos vasos, 

como é obvio, podem ou não ser os 
acólitos a “levantar o altar”? 

Resposta:
A a f i rmação  “não  fa zendo  a 

purificação dos vasos, como é óbvio”, 
referida ao acólito, está certa quando se 
trata de acólitos não instituídos, que é 
o que acontece na quase totalidade dos 
casos. Estes, com efeito, nunca fazem a 
purificação dos vasos sagrados. Como 
se diz em “O Livro do Acólito”, depois 
da purificação, os acólitos recebem as 
patenas e os outros vasos sagrados e 
levam-nos para a credência (p. 219).

Pelo contrário, os acólitos devidamente 
instituídos, terminada a distribuição da 
Comunhão, podem ajudar o sacerdote 
ou o diácono na purificação e arranjo 
dos vasos sagrados, e, na ausência do 
diácono, podem (no caso de o presidente 
da celebração lho mandar) levar os 
vasos sagrados para a credência, onde os 
purificam, limpam e arranjam, do modo 
habitual (IGMR, n. 192). Mas volto a 

dizer: só no caso de os acólitos serem 
instituídos.

A expressão levantar o altar não 
se encontra na Instrução geral. Penso 
que o consulente quer dizer levantar do 
altar os vasos sagrados e o corporal, 
e levar tudo para a credência. Se for 
este o significado daquela expressão, 
devo dizer que Instrução nada diz a 
esse respeito. Apenas indica, no n. 163: 
“Se os vasos são purificados no altar, 
o ministro leva-os para a credência”. 
Claro que este ministro é o acólito. A 
Instrução geral diz apenas que ele os 
leva para a credência, mas não diz se os 
tira ele do próprio altar ou se os recebe, 
purificados, das mãos do presidente. Foi 
esta última a interpretação seguida pelo 
autor de “O Livro do Acólito”: “Depois 
da purificação, os acólitos recebem as 
patenas e os outros vasos sagrados e 
levam-nos para a credência”, o que está 
na lógica do que acontecera a quando da 
preparação do altar (ver lições 46, 47 e 48 
do referido livro).

uM CoLaborador do snL
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Genuflexões e inclinações

Pergunta:

Aquando da purificação dos ministros 
extraordinários há ou não lugar a 
inclinação (igual à devida sempre que se 
recebe ou entrega algo ao celebrante)? 
Quando, no fim da comunhão o Santíssimo 
é recolhido ao Sacrário, devem os acólitos 
genuflectir ou fazer apenas uma inclinação 
profunda? 

Resposta:

Aquando da eventual ajuda a prestar por 
um acólito a um ministro extraordinário na 
purificação dos dedos, depois de distribuir a 
Comunhão (se alguma vez for necessária), 
não há lugar a inclinação nenhuma (cf. 
IGMR 278). Não se deve fazer da liturgia 
uma sessão de salamaleques, por tudo e 

por nada. Essas inclinações podem ser 
muito “engraçadas”, mas a Instrução geral 
nada diz a seu respeito. É preferível ser-se 
sóbrio. Não inventemos inclinações, caso 
contrário passará a haver tantas quantos os 
autores das “novidades”.

Quando sobram partículas consagra-
das, o ministro (bispo, presbítero ou diá-
cono) leva-as ao tabernáculo e genuflecte 
(Ritual da Sagrada Comunhão e do Culto 
Eucarístico fora da Missa, n. 36). Nada 
mais. Não inventemos genuflexões. Os 
gestos e atitudes dizem respeito aos mi-
nistros que fazem uma acção determinada, 
não aos outros, a não ser que, em casos 
específicos, se diga expressamente que o 
gesto feito por um também é feito pelos 
outros.

uM CoLaborador do snL

Incenso nas celebrações dominicais na ausência de presbítero

Pergunta:

Gostaria de saber se, na celebração 
da Palavra, o ministro da Palavra pode 
usar incenso. Se pode, seria em quais 
momentos da celebração?

Resposta:

As regras para a utilização do incenso, 
durante a Missa, são muito flexíveis (cf. 
Instrução Geral do Missal Romano, 3ª 
edição, nn. 276 e 277 e em muitos outros 
lugares do mesmo documento).

De facto, ele pode usar-se em vários 
tipos de celebrações e em diversos mo-
mentos de cada celebração (na procissão 

de entrada, nos ritos iniciais, na procla-
mação do Evangelho, na preparação dos 
dons, na consagração, na procissão final), 
ou só nalguns destes momentos..., ou en-
tão pode também não se usar em nenhum 
deles.

A reforma litúrgica do Vaticano II 
vai no sentido da moderação e não do 
exagero no uso do incenso na Missa. Mas 
moderação não quer dizer eliminação. 
Penso que será equilibrado usá-lo na 
incensação inicial do altar (presidente), 
na proclamação do Evangelho (diácono 
ou sacerdote), e na incensação dos dons 
(presidente). Destes três momentos, o 
mais expressivo é o último.
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A pergunta que foi feita não deve 
referir-se, porém, à celebração da 
Eucaristia, mas sim às “celebrações 
dominicais na ausência de presbítero”, 
dado que o consulente escreve: “Gostaria 
de saber se na celebração da Palavra o 
ministro da Palavra pode usar incenso”.

O ritual dessas celebrações não prevê 
o uso do incenso em nenhum momento, 
mesmo quando quem preside é o diácono. 
E compreende-se porquê. Trata-se de 

celebrações que devem ser marcadas por 
uma grande simplicidade. 

A festa (e o incenso é um sinal de 
festa) deve ficar para o dia em que voltar 
a ser possível celebrar a Eucaristia nesse 
lugar, por agora privado dela. Então sim, 
terá todo o sentido usar incenso, órgão, 
música coral, etc. Mas, por agora, deixe- 
-se que a comunidade faça a experiência 
de  um certo despojamento.

uM CoLaborador do snL

Pergunta:

Na minha Paróquia..., o pároco criou 
o hábito da Exposição do Santíssimo, 
ao longo do dia das quintas-feiras da 
Quaresma. Acontece que, quando há 
funerais, o corpo do defunto é levado 
para a igreja e, com o Santíssimo exposto, 
realizam-se as exéquias (apenas com a 
celebração da Palavra). Estará correcto?

Resposta:

O Ritual da “Sagrada Comunhão e 
Culto do Mistério Eucarístico Fora da 
Missa” recomenda que, nas igrejas, o 
lugar destinado à santíssima Eucaristia 
seja apto para a adoração e oração 
privada. Não apresenta soluções, dado que 
as hipóteses variam de igreja para igreja, 
mas acentua que a escolha a levar a cabo 
deve ter isso em conta (cf. Preliminares 
Gerais, n. 9).

Logo a seguir dá uma “dica” para as 
igrejas em que são mais frequentes os 
casamentos e os funerais, dizendo que 
aquele objectivo se conseguirá melhor no 
caso de se destinar à sagrada Reserva uma 

Exposição do Santíssimo durante a celebração das exéquias

capela separada da nave central, onde têm 
lugar as referidas celebrações (Ibidem). Em 
nosso entender, isto significa que o lugar 
dos casamentos e dos funerais deve ser, 
tanto quanto possível, separado do lugar 
destinado à Reserva do Santíssimo.

Passemos agora à pergunta que nos faz, 
e que formulamos assim. “Estará correcto 
fazer celebrações de funerais numa 
igreja onde está exposto o Santíssimo 
Sacramento”? A resposta terá de ter em 
conta os princípios: se a exposição é 
feita numa capela lateral, separada da 
nave, e se não houver interferência de 
uma celebração na outra, penso que está 
correcto; são duas celebrações simultâneas 
em lugares distintos. Pelo contrário, se a 
celebração exequial se faz na mesma nave 
da igreja onde está exposto o Santíssimo, 
penso que está incorrecto. Exposição 
e exéquias têm finalidades diferentes: 
aquela destina-se a adorar a presença 
sacramental do Senhor; estas a orar por 
um fiel defunto e a confortar uma família 
em luto.        

uM CoLaborador do snL
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Perguntas a respeito do diácono
Pergunta:
Quando apenas um diácono está 

presente numa celebração, não levando o 
Evangeliário, onde deve situar-se quando 
entra (procissão de entrada) e quando sai 
(procissão de saída)?

Resposta:
Lê-se no n. 172 da IGMR: “[Na 

procissão de entrada], o diácono, levando 
o Evangeliário um pouco elevado, vai à 
frente do sacerdote a caminho do altar; 
caso contrário [ou seja, se não leva o 
Evangeliário], vai ao lado do sacerdote”. 
Este inciso “caso contrário” pode 
significar, pelo menos, duas coisas: não 
leva o Evangeliário ou porque ele não 
existe; ou porque naquele dia se decidiu 
não utilizá-lo.  

Diz-se o n. 186 do mesmo documento: 
“[Após a despedida, no final da Missa, o 
diácono], juntamente com o sacerdote, 
beija o altar... e retira-se pela mesma ordem 
da entrada”. Fala-se aqui apenas da ordem 
dos ministros, na saída. Completando este 
texto com o do n. 172, dado que na saída 
não se leva o Evangeliário, o diácono irá 
ao lado do sacerdote, e não à frente.

Pergunta:
Em que lugar se senta o diácono junto 

da presidência, para o serviço, durante o 
desenrolar da celebração?

Resposta:
Na celebração da Missa, o diácono 

está a maior parte do tempo de pé. Outrora 
estava ainda mais, como nos informa o 
Ordo Romanus IV: “Terminada a oração 
[colecta], o pontífice senta-se na sua sede 
e os diáconos ficam de pé, de um lado e do 
outro” (cf. Antologia Litúrgica, n. 5900). 
O diácono não pode esquecer o significado 

da palavra “diácono”. Ele é um “servidor” 
das pessoas, em todas as situações que 
possam surgir durante a celebração. É no 
servir que está a sua dignidade. Mesmo 
sentado, deve estar atento, para servir no 
que for preciso.

O lugar do diácono é no presbitério 
(IGMR 294), e o assento para ele deve 
colocar-se junto da cadeira do celebrante 
(n. 310).

O diácono senta-se durante as leituras 
que precedem o Evangelho (cf. IGMR 
nn. 43. 128), volta a sentar-se durante a 
homilia, mesmo que o presidente a faça, 
em pé, junto da cadeira presidencial (n. 
43. 136), e pode sentar-se de novo, se 
houver tempo para isso, depois de arrumar 
os vasos que serviram na comunhão (cf. 
183).

Pergunta:
Quando um presbítero impede o 

diácono de proclamar o Evangelho, como 
se deve proceder? 

Resposta:
É possível que algum diácono se 

veja, alguma vez, impedido de proclamar 
o Evangelho por algum presbítero, quer 
antes da celebração começar (no caso 
de estarem presentes vários diáconos, o 
presbítero, ao combinar os pormenores 
da celebração, pode optar por um em vez 
de outro), quer no próprio acto celebrativo 
(o que seria muito desagradável). Só 
neste caso, penso eu, se poderá falar de 
verdadeiro impedimento.

É sempre delicado responder a 
perguntas deste género, pelo que não o irei 
fazer. Os seus elementos são vagos. Mesmo 
admitindo que o consulente se reporta a 
algum facto concreto, seria preciso que ele 
esclarecesse um pouco mais, e de maneira 
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objectiva, os antecedentes de tal atitude 
por parte do presbítero em questão. Só 
então se poderia formular uma resposta 
justa e equilibrada.

Por isso acho preferível, neste caso, 
recordar aquela regra de ouro da reforma 
litúrgica que diz: «Nas celebrações 
litúrgicas, limite-se cada um, ministro 

ou simples fiel, exercendo o seu ofício, a 
fazer tudo e só o que é de sua competência, 
segundo a natureza do rito e as leis 
litúrgicas» (SC  28), e ninguém os impeça 
disso, salvo caso de força maior. Mesmo 
então, porém, tudo deve ser feito com 
discreção e respeito.

uM CoLaborador do snL

Pergunta:
Nuns folhetos de missa do domingo 

vem indicado: missa da vigília e missa 
do dia. A que horas deve ser celebrada 
a missa da vigília? A missa do sábado, 
às 19,00 horas, já é missa dominical, 
mas algumas pessoas acham que, no 
sábado, se celebra a missa da vigília e no 
domingo a missa do dia. Será que podem 
esclarecer-me?

Resposta:
Dizem as Normas gerais do ano 

litúrgico: «A celebração do domingo e 
das solenidades começa na tarde do dia 
precedente. Inicia-se com as Vésperas I 
no dia anterior, e algumas solenidades 
têm também Missa própria da vigília, 
que se utiliza na tarde do dia anterior...» 
(NGAL, nn. 3 e 11).

O domingo é o primeiro dia de cada 
semana; a solenidade é um dia em que se 
celebra algum acontecimento importante 
da vida de Cristo, da Virgem Maria ou 
de um Santo. Ao domingo seguem-se os 
outros seis dias da semana (de segunda a 
sábado), liturgicamente chamados dias 
feriais; ao contrário do domingo, que é 
sempre o primeiro dia de cada semana, as 
solenidades tanto podem cair em domingo 
como em dia da semana. A celebração do 
domingo bem como a da maior parte 
das solenidades começa na tarde do dia 

Missa da vigília e Missa vespertina
precedente, com as I Vésperas ou com 
Missa vespertina e I Vésperas. 

Missa da vigília é aquela que se 
celebra na vigília de alguma solenidade 
(isto é, na noite, ou na tarde do dia 
anterior à solenidade em questão). Ao 
longo de todo o ano litúrgico, o Missal 
Romano indica apenas seis solenidades 
com Missa da vigília: Vigília Pascal (que 
se celebra de noite e é chamada a mãe de 
todas as Vigílias), Pentecostes, S. João 
Baptista (24 de Junho), S. Pedro e S. 
Paulo (29 de Junho), Assunção da Virgem 
Santa Maria (15 de Agosto) e Natal 
do Senhor (25 de Dezembro). Missa 
vespertina é aquela que se celebra na 
tarde do sábado que precede o respectivo 
domingo, ou na tarde do dia que precede 
cada uma das solenidades de preceito não 
incluídas na lista acima. 

Os textos da Missa da vigília (orações 
e leituras) são próprios, isto é, são 
diferentes dos indicados para a Missa do 
dia da respectiva solenidade. Os textos 
da Missa vespertina são os mesmos dos 
indicados para a Missa do domingo ou da 
solenidade.

Quer uma quer outra destas duas 
Missas se celebra nos dias já indicados, 
e nas horas estabelecidas pelo Bispo da 
diocese, regra geral entre as 17,00 e as 
19,00 horas.

uM CoLaborador do snL.



Este número do Boletim de Pastoral 
Litúrgica aparecerá em nossas casas, 
assim o esperamos, nas imediações do 
Natal, Solenidade do Nascimento de 
Jesus, Salvador da humanidade. 

S. Agostinho tem vários sermões sobre 
o tema do Natal, mistério que o encantava 
sobremaneira, e o convidava a  penetrar-
lhe sempre mais o sentido humano e 
divino, e a explicá-lo com palavras 
acessíveis aos mais simples. Escolhemos 
um deles como NOVIDADE PERENE 

SeRMãO 190
Jesus Cristo tornou feliz o dia
em que se dignou nascer

1. Nosso Senhor Jesus Cristo que estava 
junto do Pai antes de nascer da mãe, 
não só escolheu a Virgem da qual queria 
nascer, mas também o dia em que havia 
de nascer... Ninguém pode escolher o dia 
do seu nascimento. Mas Ele, ao contrário, 
pôde escolher ambas as coisas, porque as 
pôde criar a ambas. 

Não Se tornou feliz a Si próprio ao 
nascer em tal dia, mas fez feliz o dia em 
que Se dignou nascer, pois o dia do seu 
nascimento encerra também o mistério da 
sua luz... Reconheçamos o dia e sejamos 
dia. Éramos noite, quando vivíamos 
na infidelidade. E, como a infidelidade 
tinha coberto de trevas o mundo inteiro 
como se fosse noite, tinha de diminuir ao 
aumentar a fé; por isso, começa a diminuir 
a duração da noite e a aumentar a do dia 
na própria festa do Natal de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Celebremos, pois, irmãos, 
solenemente este dia, não por causa do sol, 
como os pagãos, mas por causa d’Aquele 
que criou este sol. Ele que era a Palavra 
fez-Se carne, para poder estar sob o sol por 
nossa causa...

novidadE pErEnE

o NaTal do SeNhor

Celebremos neste dia 
o nascimento humano do Senhor

2. Celebremos, pois, ó cristãos, neste 
dia, não o nascimento divino, mas o 
humano... Segundo a fé católica, devemos 
aceitar os dois nascimentos do Senhor: 
um divino e outro humano; aquele fora do 
tempo, este no tempo. Ambos igualmente 
maravilhosos: o primeiro, sem mãe; o 
segundo, sem pai... O que a razão humana 
não compreende percebe-o a fé... Quem 
será capaz de dizer que a Palavra de Deus, 
por quem foram feitas todas as coisas, não 
podia fazer para si uma carne mesmo sem 
mãe, do mesmo modo que fez o primeiro 
homem sem pai e sem mãe?...

O menino 
que não pode falar é a Palavra

3. Renasçam ambos os sexos no dia que 
nasceu hoje e celebrem este dia, não por 
Cristo Senhor ter começado a existir hoje, 
mas porque O que existia desde sempre 
junto do Pai apareceu neste mundo com 
a carne que recebeu de sua mãe, à qual 
ofereceu a fecundidade sem a privar da 
integridade. É concebido, nasce, é um 
infante. Quem é este infante? Chama-se 
infante Àquele que não pode dizer nada, 
ou seja, Àquele que não pode falar. É 
menino que não pode falar e é a Palavra...

Jesus, Dia Filho nascido do Dia Pai
4. Reconheçamos e anunciemos o Dia 
do Dia que neste dia nasceu na carne. Dia 
Filho nascido do Dia Pai, Deus de Deus, 
Luz da Luz... Deus tenha compaixão de 
nós e nos dê a sua bênção...
 (ANTOLOGIA LITÚRGICA, S. 
Agostinho, Sermão 190 [n. 3743-3746]).
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A Liturgia é simultaneamente
a meta

para a qual se encaminha a acção da Igreja
e a fonte

de onde promana toda a sua força.
(SC 10)
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